
EMEA/DUTCH

1

2

3

1

2

3

1

2

3

1

2

3

Een geautomatiseerd, verbonden systeem voor de 
afhandeling van overeenkomsten is nodig om de 
zakelijke prioriteiten te behalen. De DocuSign 
Agreement Cloud zorgt voor een digitale revolutie voor 
het voorbereiden, ondertekenen, actie ondernemen op 
en beheren van overeenkomsten.

Een modern System of 
Agreement is een vereiste. 
Wij leggen uit waarom.

15 minuten
tot een contract is ondertekend in 
plaats van dagen of weken.

€22
bespaard met elke digitale 
envelop, vermenigvuldigd met...

300,000+
digitale enveloppen afgelopen jaar.

Zie voor meer informatie The State of 
Systems of Agreement (2019), een 
Thought Leadership-paper van Forrester 
Consulting in opdracht van DocuSign.

The State of Systems 
of Agreement, 2019

Bron: In februari 2019 hield Forrester een online enquête onder 319 zakelijke 
leiders, die verantwoordelijk waren voor documentintensieve processen bij 
organisaties uit het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk en Duitsland met tussen de 250 
en ruim 20.000 medewerkers.

Resultaten voor een farmaceutisch bedrijf dat 
DocuSign gebruikt:

De DocuSign Agreement Cloud helpt 
organisaties hun zakelijke doelstellingen 
te behalen door de afhandeling van 
overeenkomsten te automatiseren 
en verbinden. 

Grootste problemen bij op papier 
gebaseerde processen

Bij het voorbereiden van overeenkomsten

Bij het ondertekenen van overeenkomsten

Bij het uitvoeren van overeenkomsten

Bij het beheren van overeenkomsten

Ine�ciëntie door het twee keer 
invoeren van gegevens

Dubbel werk vanwege 
gemaakte fouten

Lastig om de beveiliging en 
naleving op peil te houden

Gebrek aan zichtbaarheid

Vertragingen vanwege 
gemaakte fouten

Vertragingen vanwege taken die 
op papier moeten worden gezet

Handmatig versturen van 
overeenkomsten

Dubbel werk vanwege 
gemaakte fouten

Ine�ciëntie door het twee keer 
invoeren van gegevens

Gebrek aan zichtbaarheid

Lastig om tekst in 
overeenkomsten te zoeken

Risico’s
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In welke mate zijn de volgende initiatieven een prioriteit voor uw bedrijf in het 
komende jaar?

Beveiliging en naleving verbeteren 72%

Klantervaring verbeteren 71%

Zakelijke flexibiliteit verbeteren 69%

Maar er is een probleem. Ine�ciënte 
en handmatige afhandeling van 
overeenkomsten blokkeert de weg naar 
het succes.

De grootste prioriteiten van moderne organisaties

48%Slechte klantervaring

46%Vertragingen bij het starten van projecten

39%Onnodige kosten bij afdrukken, 
versturen en faxen 

38%Trager omzetkansen herkennen

33%Lager afrondingspercentage/
afgebroken onderhandelingen

Met welke gevolgen had uw organisatie het afgelopen jaar te maken omdat de 
afhandeling van overeenkomsten ine�ciënt of handmatig verliep?

Grootste gevolgen van verouderde processen

https://www.docusign.com/
https://www.docusign.com/
https://www.docusign.nl/white-papers/the-state-of-systems-of-agreement-2019-0

